


เกี่ยวกับเรา
ตั้งแต่ปี 1988, บริษัท จาง เจีย 

เบิร์ดเนสท์และพันธมิตรได้เริ่มดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มรังนก 

รังนกของเราได้รับความต้องการมากขึ้นทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบริษัทขนา

ดใหญ่

เพื่อจัดเตรียมรักนกแท้ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ไม่มีการฟอกขาวและสารเคมีใด ๆ

พันธกิจ

เพื่อทำให้เราอยู่ในรายชื่อตลาดหุ้นภายใน 3 ปี

ทัศนวิสัย

ประวัติของรังนก
รังนกคืออาหารราคาแพงชั้นเยี่ยมของอาหารจีน คนจีนมีการบริโภครังนกมานานมากกว่า 

1,0000 ปี ตามที่กำหนดโดย ยุนเชียง กง ศาสตราจาร์ชีวเคมี ณ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง 

รังนกเริ่มได้รับการค้าขายในช่วงราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 – 907)
 
มีคนกล่าวไว้ว่า นายพลเรือเอก เชง ฮง ได้แนะนำรังนกให้กับราชสำนักราชวงศ์มิงระหว่างปี 

1368 ถึง 1644 ซึ่งเชื่อว่าถึงแม้ในปัจจุบัน 

การจัดหารังนกในประเทศมีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากมีความต้องการนำเข้ารังนกเป็นจำ

นวนมาก รังนกถือเป็นสินค้าจากสัตว์ที่มนุษย์บริโภคซึ่งมีราคาแพงมากที่สุด



ประวัติฟาร์มรังนก
ฟาร์มรังนกเริ่มต้นขึ้นในประเทศอินโดนิเชีย ตามกฎหมายของประเทศ 

การทำฟาร์มนกในบ้านเพิ่มขึ้นโดยบังเอิญจากหลายยุคที่ผ่านมา 

เมื่อเจ้าของที่ในตะวันตกของประเทศอินโดนิเชีย ซึ่งปล่อยทิ้งบ้านไว้และเดินทางไป ฮาจ 

พิลกริเมจ เมื่อเข้าเดินทางไปฮาจหลายเดือน และบางห้องของเขาปิดไว้ เมื่อเขากลับมาบ้าน 

เขาพบว่ามีนกแอ่นถูกนำเป็นรังในห้องของเขา

หลังจากนั้น เขาได้ลองเลียนแบบรังนกแอ่นในห้องอื่นๆ และเขาก็ประมบความสำเร็จ 

ซึ่งได้มีการสร้างเทคนิคให้กับฟาร์มรังนกแอ่น 

เจ้าของฟาร์มนกยังคงมีความลับที่มีชื่อเสียงที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำลายสัตว์ – 

แต่บางส่วนของวิธีการยังคงแสดงให้โดยการเล่นเสียงนกร้องของนกนางแอ่น

ประโยชน์ของรังนก

ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยสารยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงที่ต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

ประกอบด้วยปัจจัยการสร้างเนื้อเยื้อซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการแยกเซลล์, การเพิ่มจำนวนเนื้อเยื้อ, 

ช่วยในการสร้างเซลล์ขึ้นใหม่และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในเซลล์

ประกอบไปด้วยสารโปรตีนที่เหมือนกับโฮโวทรานเฟอร์ริน 

ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเดียโดยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลในการต้านการติดเชื้อ

เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งป้องกันและยับยังสารอนุมูลอิสระของเซลล์และเนื้อเยื้อในร่า

งกายของเรา ตรงนี้ลดปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่น โรคหัวใจ, การเสื่อมสภาพ, 

โรคเบาหวาน, มะเร็ง, และโรคอื่นๆ ที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ

ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งช่วยสร้างการบล็อคของโปรตีนเพื่อใช้ในการก่อร่างบนพื้นฐาน

ของระบบภูมิคุ้มกันของคุณซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารภูมิต้านทาน

•

• 

•

•  

•



ความเชื่อตั้งแต่โบราณ
เพิ่มการสร้างเซลล์และเนื้อเยื้อใหม่ (ปัจ จัยการเกิดหนังกำพร้า)
เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบย่อยอาหารและม้าม
เพิ่มความอยากอาหาร
ล้างเสมหะและสร้างระบบต้านทานไข้หวัด, โรคหืดและการไอ
เพิ่มความแข็งแรงให้กับปอดและไต
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต
เสริมสร้างให้ผิวเรียบ, ดูเด็กและดูมีสุขภาพดี

•
• 
•
• 
•
• 
•

ขั้นตอนการผลิตบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์
เราเชื่อว่าผู้บริโภคบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ทุกๆ 

คนมีสิทธิ์ที่จะบริโภครังนกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ดังนั้น 

รังนกทั้งหมดได้รับการทำความสะอาดด้วยระบบออกซิเจนและไม่มีการใช้ขั้นตอนการทำความ

สะอาดด้วยสารฟอกขาวหรือสารเคมีใด ๆ

นอกจากนี้ เรามีการปรับใช้เทคนิคการดูแล (การรักษาด้วยออกซิเจน) 

เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสดของรังนกของเรา

ขั้นตอนที่ได้รับการคาดการณ์เพื่อการดูแล 

ไม่เพียงยกระดับคุณภาพระดับคุณภาพเภสัชโภชนศาสตร์สูงสุด อย่างเช่น 

ปัจจัยในการสร้างเนื้อเยื้อและต้านอนุมูลอิสระ

การรับประกันคุณภาพ
ภายในรังนกของฉางเจีย 
เราขอรับประกันเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดของรังนกของเรา
 
นี้คือคำมั่นสัญญาที่แนวแน่ของเราที่ต่อคุณ

1) เรามั่นใจว่ารังนกของเราเป็นรักนกแท้และบริสุทธิ์ 100%
2)  เรามั่นใจว่ารังนกของเราปราศจากการฟอกสี, วัตถุกันเสีย, สี, สารเติมแต่งและสารเคมี
3)  เรามั่นใจว่ารังนกของเราอยู่ภายใต้การเก็บรักษาด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชา 
      ติบริษัท จาง      เจียเบิร์ดเนสท์คือผู้จัดหารังนกที่ดีที่สุดในตลาดด้วยการรับประกันคุณภาพข  

องรังนกด้วยระบบออกซิเจน



ทำไมบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์แตกต่างจากรังนกทั่วไป?
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ผลิตจากรังนกบริสุทธิ์ 100% และมีคุณภาพสูง 
เราเชื่อมั่นว่าในบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ 
ผู้บริโภคของเราจะได้รับรังนกที่มีคุณภาพสูงสุดเหมือนพวกเขาซื้อตรงจากฟาร์มรังนกของเรา

1) วิธีการทำความสะอาด
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ขั้นตอนการผลิตด้วยระบบออกซิเจนในการผลิตรังนกของเรา

รังนกยี่ห้อ X:
รังนกบางยี่ห้อใช้สารฟอกขาวเพื่อทำให้ขั้นตอนการผลิตรวดเร็วมากขึ้นและลดต้นทุนมากกว่า

4) ขั้นตอนการทำแห้ง
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ “วิธีการทำให้แห้งด้วยความเย็นจัด” เพื่อทำให้รังนกทุกชิ้นแห้ง 
เพื่อเป็นการเก็บรักษาสารอาหารของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
ผู้ผลิตรายอื่นใช้ “วิธีการทำให้แห้งด้วยความร้อน” ซึ่งทำใช้เตาอบทำให้แห้ง 
ตรงนี้เป็นผลทำให้สารอาหารสูญเสียและทำลายสารอาหารในรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
รังนกยี่ห้ออื่นจำเป็นต้องแช่นํ้าทิ้งไว้ 8 – 16 ชั่วโมง หรือแม้แต่บางยี่ห้อต้องแช่นํ้าไว้นานกว่านั้น

5) การแช่นํ้าก่อนปรุง
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ไม่จำเป็นต้องแช่นํ้าก่อนปรุง เนื่องจากการดูแลด้วยระบบออกซิเจน 
ที่เราใช้ในการเก็บรักษาความสดเอาไว้

2) การดูแล
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ขั้นตอนการดูแลด้วยออกซิเจน เพื่อเพิ่มการถนอมความบริสุทธิ์ของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
ไม่มีการดูแล

3) สารเคมีและสารเติมแต่ง
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราไม่ใช้สารเคมีหรือสารเติมแต่งในขั้นตอนการทำความสะอาด 
เรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

รังนกยี่ห้อ X:

ผู้ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณบางรายใช้สารเคมีและสารเติมแต่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กั
บตนเอง



6) ระยะเวลาในการปุง
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:

ใช้เวลาในการปรุงเพียง 5 – 15 นาที

รังนกยี่ห้อ X:
ใช้เวลาในการปรุง 6 – 12 ชั่วโมง

7) ทำไมบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ถึงกรอบ?
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
ความกรอบของบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ เพราะว่า “ขาของรังไ และการดูแลที่เราใช้ 
“ขารังนก” จึงมีสารอาหารมากที่สุดของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
พวกเขาเก็บ “ขารังนก” ไว้รับประทานเอง เพื่อทำให้ “ขารังนก” สามารถบริโภคได้ พวกเขาใช้ 
“วิธีด้วยความร้อน”

เรื่องเล่าเกี่ยวกับรังนก
มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับรังนก ความเชื่อส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าโดยแท้จริง 
ความเห็นผิดต่างๆ เกี่ยวกับรังนกที่ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค 
ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและดังนั้นทำให้เป็นเรื่องยากใ
นการซื้อรังนกที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ให้กับผู้บริโภค 
พวกเราได้เตรียมเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทำให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับรังนก

เรื่องเหล่าที่ 1:
ถํ้าคือแหล่งผลิตรังนกที่ดีกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

ข้อเท็จจริง:
ไม่ว่ารังนกที่ผลิตจากถํ้าหรือบ้านมีการสร้างรังนกแอ่นที่เหมือนกัน 
และดังนั้นสภาพแวดล้อมทั้งสองแห่งมีโครงสร้างทางธรรมชาติ 
แตกต่างกันเพียงแค่ตัวเลือกในสิ่งแวดล้อม
 
ก่อนหน้านี้ ถํ้ารังนกถูกคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพราะว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรังนก 
คนเก็บรังนกมักจะปีนเข้าไปภายในถํ้าโดยไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันตัวเอง
จากโอกาสที่อาจจะตกลงมา อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ 
รังนกในบ้านถือเป็นรังนกชั้นเยี่ยม 
เพราะว่ารังนกในถํ้าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกอย่างมาก 
แต่ว่ารังนกในบ้านมีสภาพแวดล้อมสำหรับนกที่ดีกว่ามาก



เรื่องเล่าที่ 3:

เพื่อทำให้มั่นใจในการเก็บรักษาคุณภาพสูงสุดของรังนก จำเป็นต้องจัดเก็บรังนกไว้ในตู้เย็น

ข้อเท็จจริง:
รังนกประกอบไปด้วยความชื้นในระดับสูง (นํ้า) 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาไม่ให้เกิดการเน่าเสียหรือเกิดรา อย่างไรก็ตาม 
รังนกคุณภาพสูงที่มีระดับความชื้นตํ่าสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องโดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้
เย็น 
ซึ่งสามารถซื้อรังนกที่มีระดับความชื้นตํ่าเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณจะบริโภครังนกที่มีคุณภาพสูงสุด

เรื่องเล่าที่ 4:
รังนกทั้งหมดจะต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดที่ตรงตามหลักจรรยาบรรณ

ข้อเท็จจริง:
ไม่ใช่เพียงรังนกที่ได้รับการทำความสะอาดตามหลักจรรยาบรรณ 
ปัจจุบันมีนักธุรกิจที่ไร้จรรยาบรรณมากมายซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะเงินและไม่สนใจถึงความปลอดภัย
ของผู้บริโภค คุณภาพและสุขลักษณะที่ดีมักจะลดความสำคัญลงจากรายการให้ความสำคัญ 
ทีมวิจัยของเราได้ปรึกษาและค้นพบว่าผู้ค้าบางรายที่ขายรังนกที่ได้รับการทำความสะอาดที่ไม่
ตรงตามหลักจรรยาบรรณนั้นไม่เพียงแต่ขายรังนกที่มีสารปนเปื้อน, 
ใช้สารฟอกขาวและกาวในระบบออนไลน์ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากในการสั่งซื้อรังนกจากพวกเขาเพราะว่าเป็นตลาดที่มีผู้ค้า
ที่ไม่ดีมากมาย

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ขายรังนกที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์ 100% 
ลูกค้าของเราจะรับรังนกที่มีคุณภาพสูงสุด, 
มีค่าสูงสุกและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะได้รับสารอาหารในระดับสูงสุด

เรื่องเล่าที่ 2:
รังนกสีแดง (รังนกเลือด) มีโครงสร้างจากนกแอ่นที่กินอาหารทะเล

ข้อเท็จจริง:
ในอดีตคนทั่วไปเชื่อว่ารังนกสีแดงผลิตจากนกแอ่นที่ผลิตรังนกมากเกินไปซึ่งมีการสร้าง
รังบางส่วนด้วยเลือดของตัวเอง ทุกวันนี้ 
คนทั่วไปเชื่อว่ารังนกสีแดงสร้างขึ้นจากนกแอ่นที่กินอาหารทะเลหรือสารอาหารซึ่งมีธาตุเ
หล็กจำนวนมาก การวิจัยได้พิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ถูกต้อง รังนกสีแดง 
(รังนกเลือด) ไม่ได้ถูกสร้างจากนกแอ่น แต่เกิดจากสภาพแวดล้อมของรังนก

รังนกในถํ้าที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเนื่องจากแร่ธาตุและพื้นผิวที่เปียกชื้นของถํ้าซึ่งซึมเข้าไปใ
นรังนก ตรงนี้เป็นการทำลายรังนกด้วยนํ้าของถํ้าที่ค่อยๆ 
ลดระดับสารอาหารของรังนกทีละน้อย 
สีแดงของรังนกที่เกิดขึ้นของรังนกในบ้านซึ่งมีการผ่านการทำให้รังนกสีขาวแห้ง 
การเก็บรังนกที่เกิดขึ้นอย่างล่าช้าด้วยความคิดที่รอบคอบซึ่งปล่อยให้แก๊สจากนํ้าลายนา
งแอ่นที่ตกลงทำปฏิกิริยากับรังนก 
แก๊สที่ปล่อยออกมาจากนํ้าลายนางแอ่นเรียกว่าแอมโมเนีย 
ซึ่งแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบที่พบในปุ๋ยและผงซักฟอก

การบริโภครังนกที่มีสารเจือปนเป็นเวลานานนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 
การบริโภคสารเคมีที่มีพิษส่งผลอย่างมากกับการเกิดมะเร็งและการเจ็บป่วยมากมาย 
ตรงนี้คือเห็นผลที่ผู้เชี่ยวชาญรังนกทั้งหมดแนะนำว่าหญิงมีครรภ์และผู้ชราไม่ควรบริโภค
รังนกสีแดง



คำถามที่พบบ่อย
1) ขั้นตอนการผลิตรังนกเป็นอย่างไร?

รังนกถูกผลิตจากนํ้าลายนางแอ่น (พันธุ์โคลาคาเลีย) นางแอ่นจะใช้นํ้าลายของตัวเอง 
ซึ่งทราบกันในชื่อว่า “ซีเมนต์รังนก” เพื่อสร้างรังนกของตนเองขึ้นมา

รังนกแอ่นเริ่มต้นสร้างขึ้นสำหรับการวางไข่และเป็นบ้านสำหรับลูกนกอ่น 
หลังจากวางไข่และฟักตัว ลูกนางแอ่นจะยังคงอยู่ในรังจนกระทั้งสามารถบินหนีไปอย่างอิสระ 
รังนกจะกลายเป็นรังนกร้างและจะไม่ถูกนำมาใช้ใหม่ ถ้าไม่มีการจัดเก็บ 
สัตว์กินซากอย่างเช่น มด, จิ้งจกและแมลงสาบจะกัดกินรังนก

2) ทำไมรังนกบางชิ้นมีสีที่แตกต่างกัน?
สีของรังนกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนแร่ธาตุเช่น ธาตุทองแดง, เหล็ก, สังกระสี, 
แมงกานีส, โปรแตนเซียนและโซเดียวในรังนก เมื่อแร่ธาตุเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 
ซึ่งเป็นผลจะทำให้สีของรังนกเปลี่ยนไป เราแนะนำว่าไม่ควรบริโภรครังนกที่มีสีสดจัด

3) ลักษณะ, กลิ่นและความรู้สึกของรังนกแท้เป็นอย่างไร?
บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์มีลักษระโปร่งแสงและแตกต่างจากรังนกไม่แท้ด้วยการทดสอบการมองด้วยตาเปล่า 
รังนกมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันตามที่รังนกมีรูปทรงที่เหมือนกันหมดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจา
กการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด โดยปกติแล้ว บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์จะมีกลิ่นเหมือนไข่ขาว

4) วิธีการระบุว่ารังนกแท้ทำอย่างไร?
รังนกคือสินค้าที่มีราคาแพงและมีสารอาหารจำนวนมาก ดังนั้น 
ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการแยกระหว่างรังนกที่แท้และไม่แท้ 
ในตลาดตรงนี้มีนักธุรกิจไร้จรรยาบรรณจำนวนมากที่ต้องการเพิ่มนํ้าหนักของรังนกโดยกา
รเพิ่มสารเพิ่มเติมอย่างเช่น เชื้อราสีขาว, วุ้นและหนังสัตว์

รสชาติหลังการปรุง: หลังจากการปรุงรังนกเส้นใยภายในจะสามารถละลายด้วยนํ้า 
เส้นใยภายนอกประกอบไปด้วยสารอาหารจำนวนารก 
ซึ่งสามารถลายได้น้อยแต่ยังคงรักษารสชาติและรูปลักษณ์ในลักษณะที่เป็นเส้นใยที่เป็นลัก
ษณะเฉพาะของรังนก

กลิ่นหลังการปรุง:ในระหว่างการปรุงรังนกจะมีกลิ่นคล้ายอัลบูมินเกิดขึ้น 
ซึ่งเหมือนกลิ่นไข่ขาวอ่อนๆ ที่ได้รับการปรุงอาหาร

5) วิธีการจัดเก็บบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ทำได้อย่างไร?
รังนกสามารถจัดเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
รังนกสามารถเก็บไว้ที่ระดับอุณหภูมิห้อง ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น บริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์สารถเก็บไว้ที่ระดับอุณหภูมิห้องเป็นเวลามากกว่าสิบปี

6) ควรรับประทานรังนกบ่อยครั้งแค่ไหน?     
  ฉันสามารถรับประทานรังนกเป็นจำนวนมากได้หรือไม่?

สามารถรับประทานรังนกได้ทุกวัน โดยเฉลี่ยคนทั่วไปสามารถรับประทานรังนกได้ระหว่าง 3 
ถึง 5 กรัมของนํ้าหนักรังนกแห้ง (ครึ่งถึงหนึ่งชิ้นของบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์) 
การรับประทานมากกว่าที่กำหนดไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกาย



7) ใครที่ไม่เหมาะสำหรับการรับประทานรังนก?        
  ใครที่เหมาะที่จะรับประทานรังนก?

รังนกเหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกอายุ แต่อย่างไรก็ตาม 
มีเพียงคนจำนวนน้อยที่มีการแพ้โปรตีนซึ่งไม่เหมาะสำหรับการรับประทานรังนก 
การจิบซุปรังนกเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการปากบวม

8) เวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานรังนกคือเวลาใด?
เวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานรังนกคือก่อนนอนหลับตามที่รังนกมีสารต้านอนุมูลอิสระจำน
วนมากที่จะช่วยให้ร่างกายจำกัดสารอิสระจดหมดซึ่งช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูสุขภาพได้เป็นอย่า
งดีในระหว่างการนอนหลับ

10) สารอาหารที่พบในรัรงนกเลือดมีอะไรบ้าง?
โดยปกติแล้วรังนกเลือด (รังนกถํ้า) หรือรังนกบ้านจะมีสารอาหารที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ค้ารังนกบางรายที่ไม่ซื่อสัตย์จะมีการทำให้แห้งโดยเปลี่ยนสีรังนกให้เป็นสีแดงเพื่อเพิ่มราค
ารังนกให้สูงขึ้น

9) ประโยชน์ด้านสุขภาพในการรับประทานรังนกคืออะไร?
จากรายงานการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของรังนกบริสุทธิ์ 
เราสามารถระบุกรดอะมิโนที่สามารถละลายได้ว่าจะช่วยซ่อมแซมเซลล์และเสริมสร้างเซลล์ใ
หม่ในร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยจำกัดสารอิสระให้หมดไปจากร่างกาย 

รังนกยังประกอบไปด้วย EGF (ปัจจัยการสร้างเนื้อยเอ) ซึ่งส่งผลการชลอความแก่, 
การรับประทานรังนกเป็นประจำจะทำให้ผู้บริโภคดูอ่อนวัยและดูสดใส 

การทดลองทางด้านการแพทมากมายที่ใช้รังนกเป็นอาหารการต้านมะเร็ง 
ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องบริษัท จาง เจีย 
เบิร์ดเนสท์ผ่านการทดสอบว่ามีองค์ประกอบสารต้านอนุมูลอิสระ 16 
ตัวจากสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด 20 ตัว โปรดดูในส่วนของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

รางวัล
23.11.2011 

Asia Pacific Top Excellence Recognition Night 2011

ตราสินค้าระดับทองสูงสุด
ในเอเชียแปซิฟิคปี 2012

ตราสินค้าที่ดีที่สุดในเ
อเชียแปซิฟิคปี 2011 
(บริษัทผู้ผลิตรังนก)



15.7.2012 
11th Asia Pacific International Entrepreneur Excellence Award

นักร่วมทุนที่ดีที่สุดปี 2012 สินค้าทีดี่ที่สุดปี 2012 

15.1.2012 
10th Asia Pacific International Honesty Enterprise Keris Awards

สินค้าที่มีความซื่อสัตว์ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิคเป็นปีที่ 10



20.10.2012 
9th World Summit of Chinese Entrepreneurs (Macau)

รางวัลนักลงทุนอายุน้อยชาวจีนของโลกปี 2012 

ทดสอบรายงานจากประเทศมาเลเซีย
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